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Hovedinnholdet i planinitiativet 
Bergenåsen AS ønsker å bygge et nytt boligfelt på Bergenåsen i Midt-Telemark, som skal bestå av en helt ny type miljøboliger i 
massivtre. Et innovativt boligområde som utnytter ny teknologi og metoder for generering, lagring og bruk av fornybar energi på 
en effektiv og robust måte. Det har blitt utarbeidet en omfattende konseptutredning rundt «Bergenåsen Miljøfelt» som 
oppnådde finansiell støtte fra ENOVA i 2017. Det er prosjektets målsetning å skape et boligfelt med minimal påvirkning på det 
lokale miljøet ved å utnytte områdets egenart uten å gjøre vesentlige inngrep. Bergenåsen vil være en egen, selvforsynt 
energicelle, med løsninger for lagring av termisk og elektrisk energi. Løsningen gir også muligheter for eksport av ulike 
energiformer til omgivelsene. Det ønskes nå å detaljregulere Bergenåsen og gjennomføre prosjektet med utgangspunkt i det 
utførte utredningsarbeidet. Relevante tegninger herfra vedlegges denne anmodningen. I kommuneplanen er planområdet avsatt 
til boligformål. I oppstartsmøtet ber vi om tilbakemelding på det overordnede organisasjonsgrepet slik det er skissert. 
 
 
Planområdet – dagens situasjon 
 

 
Figur 1 Svart stiplet linje viser planavgrensningen 

Bergenåsen Miljøfelt ligger i Bø kommune. Bør 
kommune er i sentrum i Midt-Telemark og er nylig 
slått sammen med Sauherad kommune. 
Bergenåsen ligger på en høyde nordvest for Bø 
sentrum og har vært et ønsket utbyggingsområde i 
flere planperioder for kommunen. Området er 
svært sentrumsnært (1,8 km). Det er gode 
solforhold og kort vei til Bøelva. Bergenåsen er på 
ca. 94 mål og utbyggingen vil kunne gi ca 150-200 
boenheter. 
 
Foreslått planområde regulerer Bergenåsen som i 
dag er dekket av skog, og avgrenses av jorder med 
Bergland og Haugane gård i nord, Berglandveien 
med eneboliger i sørvest og et tilsvarende boligfelt 
langs Bergenvegen i sørøst. Nordøst ligger et 
regulert men fortsatt ubebygget boligfelt og rett 
sør fortsetter skogen helt ned til Seljordvegen, som 
er midt-Telemarks hovedvei. 
 

  



 
 

 
 
 
 
Planområdet består av et generøst skogsområde med sammensatte felt av både furu-, bjørk-, gran- og blandingsskog. Skogen har 
en variert topografi med flere utkikktopper og et gjennomgående nettverk av turstier. Naturområdet omringes av spredt 
småhusbebyggelse og gårder med åpne jordbruksfelt. Småhusbebyggelsen i området er i hovedsak trehus over 2-3 etasjer, med 
saltak og tradisjonelt uttrykk.  
 

 
Figur 2 Luftfoto Bergenåsen 
 
 
 

 
Figur 3 Fra Gooogle street view -sett fra Bergenveien i retning Bergenåsen 
 



 
 

 
Figur 4 Fra Gooogle street view -sett fra Bergenveien i samme retning litt nærmere Bergenåsen.  
Her vises boligbebyggelsen i området. 
 

 
Figur 5 Fra Gooogle street view -sett fra der Bergenveien slutter. Bergenåsens skog ses i bakgrunden 
 
 
 
 
Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 
 

 

Kommuneplan 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel, eiendommen markert 
med rød stiplet linje. 
 
Bergenåsen befinner seg innenfor området avsatt til 
boligformål i kommuneplanens arealdel 2015 – 2027. 
Det ligger ingen hensynssoner eller blågrønne strukturer 
i tilknytning til eiendommen. 
 
 



 
 

 . 

 
Figur 6  
 

Gjeldende reguleringsplaner 
Utsnitt som viser nærliggende reguleringsplaner og 
eiendommen markert med rød stiplet linje. 
 
Det er varslet planoppstart for det aktuelle 
reguleringsområdet. Det ble avholdt oppstartsmøte til 
reguleringsplan 10.08.15, og oppstart planarbeid ble 
kunngjort 16.10.15. Plankonseptet er siden da forandret så 
mye at det nå anmodes om nytt oppstartsmøte, med 
påfølgende varsling.  
 
Tilgrensende mot nordøst ligger et område på 15, 1 daa 
som ble regulert til bolig i 1995. I punkt 5 i bestemmelsene 
er det satt krav til at felles adkomstveg skal opparbeides 
parallelt med utbyggingen i samsvar med spesifikasjoner i 
planen. 
 
 
 

Trafikk (figur 7) 
Prosjektet vurderer adkomst for bil via eksisterende og regulert boligfelt øst for tomten som det mest hensiktsmessige. Det 
foreligger imidlertid ingen avtale om bruk av den aktuelle eiendom på nåværende tidspunkt, og kapasiteten til eksisterende 
veinett må vurderes i samarbeid med kommunen. Prosjektets fokus på reduksjon av biltransport åpner for muligheten for 
redusert behov for utbedring iht. utbyggingen. Parkering på tomten er konsentrert om felles parkerings arealer lokalisert på 
skyggesiden av tomten. Øvrig kommunikasjonsveier i prosjektet er tiltenkt gang- og sykkelstier med adkomst mulighet med bil. 
Tiltaket vil uansett føre til en økning av trafikkmengde og adkomstvei til området må følge standard for adkomstvei som svarer til 
forventet biltrafikk. Ved behov for breddeutvidelse har vi mulighet for å avtale med eier av jordet som grenser til veien. 
Som alternativ løsning kan gbnr 53/150 brukes. For denne eiendommen foreligger det avtale med grunneier, men tomten er 
bratt og en adkomst her vil kunne kreve særskilt prosjektering.  
Bergenåsen miljøfelt skal være et boligområde med stort fokus på bruk av sykkel. Trafikksikkerheten må ivaretas ved å etablere 
gang- og sykkelvei, fortrinnsvis delt i eget sykkelfelt og gangvei/fortau for å tilby ekstra gode forhold for syklende og gående I 
området ønskes det minst mulig kjøring. Bilene skal derfor samles på fellesparkeringer, mens sykkelparkeringer plasseres 
nærmere boligene. På grunn av utrykningskjøretøyer må det etableres kjørbar gangvei til alle boliger slik at sikkerheten ivaretas, i 
tillegg til at anleggstrafikk gis adgang i byggefasen og beboere får muligheten til å kjøre til boligen ved behov.   
 

 
Figur 7 Situasjonsskisse som viser vei og gang- og sykkelveinettverket på tomten (Ola Roald As Arkitektur) 
 
 



 
 

 
Redegjør for om planinitiativet utfordrer føringer gitt i overordnende planer og retningslinjer hva angår byggehøyder, 
uteoppholdsareal med mer. 
 

 
Figur 8 De fire hovedområdene Bergenåsen byggefelt (Ola Roald As Arkitektur) 
 
Prosjektet har definert ulike soner innenfor tomteområdet med ulike karakteristikk (Figur 8). Dette har skapt et grunnlag for 
ulike variasjoner av en grunnleggende arkitektonisk typologi. Bergensåsen er delt inn i følgende 4 hovedområder:  
«Torget» : Legger opp til boform med sterkt fellesskap  
«Skogen»: Boløsning med både fellesskap og individualitet  
«Berget»: Selvstendige eneboliger i skogen 
«Tårnet»: Urbane boliger med større seperasjon fra fellesskapet 
Den planlagte bebyggelsen vil bestå av både lav og høy bebyggelse hvor noen enheter vil stå mer for seg selv og andre i 
varierende grad vil samles rundt felles områder eller torg.  
 
 

 
Figur 9 «Torget» Legger opp til en boform med et sterkt felleskap (Ola Roald As Arkitektur) 
 
 
 
Det er planlagt en 4-trinnsutbygging (Figur 10) hvor første trinn vil fungere som et verifiserende trinn hvor ulike erfaringer skal 
høstes og bidra til å optimalisere øvrige trinn. Første trinn vil domineres av et felleskapstun ( «Torget»), hvor flere, mindre 
leilighetsbygg vil bli plassert rundt et fellesområde. I periferien av dette planlegges det også å opprette andre hustyper som er 
utviklet og som dekker andre behov.  Allerede i første trinn vil de ulike teknologiske elementene og nye løsninger skape en helt 
ny type boligområde – en miljølandsby som er både selvforsynt med egen fornybar energi, men som også kan inngå i et samspill 
med omgivelsene hvor både produksjon og forbruk balanseres på en ny måte til fordel for både de enkelte beboere, naboer, 
kommunenes fasiliteter, det lokale nettselskapet og annen omkringliggende infrastruktur. 



 
 

 

Figur 10 Det er planlagt en 4-trinnsutbygging (50 boliger pr trinn) hvor Torget utgjør et sannsynlig første trinn. (Ola Roald As Arkitektur) 
 

 
 
Utnyttelse: 
Bergenåsen ligger innenfor tettstedsgrensa, men utenfor sentrum. Bergenåsen utgjør ca. 94,6 daa, og iht. kommuneplanens krav 
til tetthet må det minimum utbygges 95 boenheter i planområdet. For første byggetrinn beregnes ca. 50 boliger, mens full 
utbygging innebærer ca. 200 boligenheter av forskjellige typer. Det har imidlertid konkludert med at første delen av utbyggingen 
må kunne dekke oppvarmingsbehovet for det dobbelte (100 boliger).  Det akkumulerte energioverskuddet for en ferdigladet, 
termisk brønn kan sikres rask tilkopling til kommende byggetrinn.  Det er også en del av planen at energisystemet på Bergenåsen 
skal kunne inngå i et samspill med fasiliteter utenfor området.   
 

 
Figur 11 Situasjonsplan (Ola Roald As Arkitektur) 
 
Uteareal, lekeplasser og universell utforming: 
Det legges opp til å følge krav til størrelse og utforming av leke- og uteoppholdsarealet i kommuneplanens bestemmelser. Det 
skal settes av god plass til romslige lekearealer, og at lekeplassene i stor grad vil være integrert i skogsmiljøet.  
Vi foreslår egne bestemmelser til lekeareal, basert på arealkravet fra kommuneplanen (2500/200). Vi vil foreslå et forholdstall for 
lekeplasser på 12,5m2 pr boenhet. Dette vil gi en totalsum for størrelse på lekeplass som må fordeles på ulike typer lekearealer 
rundt i området. Størrelse i den enkelte situasjon må ses nærmere på i forbindelse med videre prosjektering. Det vil være viktig 



 
 

med godt samspill mellom de ulike typene lek, samt riktig avstand mellom lekeplassene. I dette prosjektet hvor fellesarealene er 
en så sentral del av konseptet med mange flere bruksmuligheter enn det som er vanlig, vil denne avstemmingen bli avgjørende i 
det videre prosjekteringsarbeidet. 
Universell tilgjengelighet skal ivaretas i store deler av området. Bergenåsen miljøfelt har som påpekt tidligere mål om å etablere 
svært små terrenginngrep. Dette kan komme i konflikt med universell tilgjengelighet, og man må derfor godta at ikke alle boliger 
og utearealer vil være tilgjengelig for alle. Det viktigste har vært å finne en god balanse der mange av boenhetene og fellesarealer 
vil ha trinnfri adkomst samtidig som terreng og vegetasjon bevares slik at Bergenåsen miljøfelts fotavtrykk blir så lett og lite som 
mulig.  
 
Parkering: 
Selv om Bergenåsen ligger utenfor sentrumssonen er det et ønske om å følge denne planen. Her er det ikke krav til parkering 
for leiligheter under 50m2 og mellom 0,5 og 1,8 for boliger over 50m2. Høy parkeringsdekning er ikke forenelig med 
miljølandsbykonseptet, og det foreslås å ha god plass til sykler og ladestasjoner. Basert på områdets størrelse kan det være 
ønskelig med felles parkering to – tre steder, for å få lett adgang til bolig fra parkering. Det vil også legges opp til et bilkollektiv i 
senere byggetrinn. Dette vil betraktelig redusere parkeringsbehovet. Konseptet er deling. Konseptet for miljølandsbyen er at en 
gjennom deling kan redusere både behov for størrelse på bolig, og behov for biler. En bil-pool vil samtidige gi lagringsmuligheter 
for elektrisk energi som ikke har vært utprøvd i Norge tidligere gjennom såkalt bil-til-nett (V2G) og bil-tilbygg (V2B) løsninger.  
Det planlegges i første omgang et parkeringsanlegg med kapasitet på ca. 34 plasser som støtter lading av elbiler og elsykkel vil 
også utgjøre en del av byggetrinn 1. Sett under ett planlegges det i alt ca. 100 p-plasser for 200 boenheter, iht. et gjennomsnittlig 
krav til 0,5 p-plass pr boenhet. 
Med dette som utgangspunkt foreslås det en dimensjonering i fase 1 med én bil per husstand, og minimum 5 – 10 plasser for en 
felles bil-pool. Bildeling med en reservasjonsordning vil dermed utgjøre en viktig del av helheten. Før de neste fasene vurderes 
behovet for bil og egne bilplasser på nytt, og vi foreslår at det lages en mobilitetsanalyse for å avstemme parkeringsdekning mer 
nøyaktig oppimot områdets behov og planlagte bruk.  
 
 

   
Figur 12og 12 Modell av Bergenåsen Miljøfelt og prinsipp» tårnhus med smalt fotavtrykk (Ola Roald As Arkitektur) 
 
 
Utforming, landskap og estetikk 
Hele prosjektet inkludert alle byggetrinn vil bestå av eneboliger og rekkehus på opptil 3 etasjer og leilighetsbygg på opptil 5 
etasjer. Lengst nord på tomten flater terrenget seg ut og gjør det mulig å få utført større konstruksjoner med mindre inngrep. 
Her har prosjektet skissert en mulighet for å bygge høyere leilighetstårn med små fotavtrykk. Med en boenhet per etasje blir 
dette mindre tårnboliger som kan tilby en mer urban bebyggelse blant tretoppene på Bergenåsen. Her er fokuset på fellesskapet 
redusert og det åpner for beboere med ønsker om mindre tilgang på det daglige fellesskapet.  Området har fått betegnelsen 
«Tårnet». Det er kun denne sonen som utfordrer krav til høyde fra den eksisterende bebyggelsesstrukturen i området og 
forestiller seg høyder mellom 8 og 10 etasjer. Endelig høyde vil avstemmes mot omkringliggende natur/vegetasjon og 
landskap/terrengform samt fjernvirkningen av bygningene. Det vil legges vekt på å bevare landskapssilhuetter og sikre grønt preg 
langs ferdselsårer. 
Skisseprosjektet tar ikke stilling til eierforhold eller tomteinndeling, men legger opp til en gjennomgående fellesskapstanke. 
Bergenåsen er en kupert naturtomt, med en etablert fritidsbruk. Utformingen av bebyggelsen legger opp til minst mulig 
bearbeiding av terrenget. På denne måten tilbyr Bergenåsen en annen type omgivelse for beboerne enn et konvensjonelt 
byggefelt. For eksempel er det ikke tiltenkt tradisjonelle private hagearealer til boligene, men at bruk knyttet til slike gresskledde 
arealflater legges til fellesarealene og at opplevelsen av å bo i skogen forsterkes gjennom å vedlikeholde vegetasjonen i størst 
mulig grad hvor dette er mulig. For å minimere inngrepet er fotavtrykket for boligene redusert og husene står løftet over 
bakken. Dyrking av grønnsaker og andre nytte vekster kan legges til rette for gjennom fellesanlegg (hage/drivhus). Ved å 
redusere privat eierskap får man tilgang på større felles ressurser og arealer. I et boligperspektiv handler dette mye om hvilke 
arealer man faktisk er avhengig av i en travel hverdag og hvilke funksjoner og arealer som kan trekkes ut av individuelle boliger 
og legges til fellesskapet. I tillegg til de mer åpenlyse arealene som enkelt kan deles, f. eks lekeplasser og treningsstudio, er det 
også andre arealer som gjesteværelse, klesvask, storkjøkken, festlokaler, vaskerom, verksted o.l. som kan tilby en rik 



 
 

beboeropplevelse med stort handling- og aktivitetsrom. Samtidig bidrar slike fellesarenaer til å bygge tilhørighet og naboskap og 
skaper gode bomiljøer for både unge og gamle 
 

 
Figur 13 «Berget»: selvstendige eneboliger i skogen. (Ola Roald As Arkitektur) 
 

 
Figur 14 Boløsning med både felleskap og individualitet. (Ola Roald As Arkitektur) 
 
 
Miljostatus.no og Temakart 
Aktuell informasjon hentet fra miljostatus.no viser at planområdet ikke er klassifisert innen erosjonsrisiko og at radon 
aktsomhetsnivået er moderat til lav. Det er registrert noe erosjonsrisiko i jordbruksområdene rundt planområdet og noen grad 
av løsmasser på utkantene av Bergenåsen. Det kan være behov for å få utført mer detaljerte grunnundersøkelse, da det 
planlagte tiltaket vil innebære nedgraving av energibrønner. Temakart viser at planområder ikke inneholder registrerte faresoner 
for hverken skred, flom, kvikkleire eller snøskred.  
 
Naturmangfold 
Det er i forbindelse med konseptutredningen utført en kartlegging av natur- og vegetasjonstypene på Bergenåsen. Dette har 
vært avgjørende for utviklingen av konseptet. Registreringene er gjort ut fra befaring på området og kartgrunnlag fra databaser 
som naturbase.no. Registreringen viser en frodig blanding av skogtyper med både blandingsskog, og soner av bjørk, gran og furu 
samt furukoller med ung furuskog.  
 

 
Figur 15 Alle registreringer samlet på et kart (Rambøll) 
 

Miljostatus viser et stort register av 
fugleliv med flere arter på rød liste 
slik som høneshauk, fiskemåke, 
tyrkerdue, gulspurv, stær, sanglerke 
og taksvale. Dobbeltbekkasin, 
dvergfalk, gråtrost, gråsisik og 
bjørkefink har mer enn 25% av den 
europeiske standen i Norge og 
Kanadagås er en fremmedart med 
svært høy risiko på svartelista. Det er 
også et forvaltningsområde for 
Gaupe. Ellers er det registrert en god 
del truede edderkopper og insekter, 
mosetyper og sopp på store deler av 
Bergenåsen.  
 

 



 
 

Vi foreslår at en grundig kartlegging av truede og viktige dyre- og plantearter utføres for å sikre at bebyggelsen ivaretar 
naturmangfoldet i så stor grad som mulig. Dette mangfoldet vil være en viktig kvalitet for både beboere og turgåere. 
 
Friluftsliv 
Bergenåsen har ikke registrerte friluftsruter i kommunens kartbase, men rapporten viser tydelig at tomten i dag benyttes aktivt til 
lek og aktivitet. Det er registrert en rundløype hovedsti som går gjennom alle de forskjellige typene av skog, med variasjon og 
opplevelser når man ferdes rundt på åsen.  Det er også mange verdsatte rasteplasser og solfylte utsiktspunkter i området. Den 
planlagte boligutbyggingen vil påvirke eventuell eksisterende bruk av området, men prosjektets mål er i størst mulig grad å ta 
vare på og verne om denne bruken. Bebyggelse og infrastruktur vil ta hensyn disse viktige passasjene og turområdene. Det er en 
ambisjon å gjøre utbyggingsprosjektet reverserbart ved å sørge for et mest mulig redusert miljøavtrykk. Eksisterende stisystem 
videreføres i bilfritt kommunikasjonsnettverk internt. Ytterlige terrenginngrep og ledningsnett reduseres til absolutt minimum, 
gjennom f. eks. ikke å legge opp til private «hager» arealer. En konsentrasjon av bygningene legger heller grunnlag for 
fellesløsninger med fokus på sosial bærekraftighet.  
 
Barn og unge. 
Foruten landbruk er det flere boligområder som grenser til planområdet.  
Nærmeste barneskole er ca. 2 km fra Bergenåsen, mens Bø videregående skole ligger ca 1,3 km fra planområdet. 
 
Kulturminner  
Det er ikke registrert noen viktige kurturminner, naturmiljø eller blågrønne strukturer i eller ved planområdet.  
 
Medvirkning 
Vi må regne med flere merknader fra naboer og et stort informasjonsbehov. Underveis i planprosessen vil det avholdes et 
informasjonsmøte hvor man også kan komme med innspill til planen. 
 
Samfunnssikkerhet og risiko 
Se vedlagt sjekkliste for mulige ROS-tema. Planområdet er relativt stabilt, både med hensyn til faresoner og tilkomst til 
omkringliggende infrastruktur. Det blir viktig å utrede mobilitetsbildet både i forhold til samferdselsbehovet og trafikksikkerhet, 
da tiltaket vil kunne generere noe mer trafikk. Miljølansbyen planlegges imidlertid med spesielt lite trafikk og et helt unikt system 
for selvforsyning av energi. Det vil også legges mer opp til gang- og sykkelforbindelser enn vanlig. 
 
Konsekvensutredning. 
Etter vår vurdering omfattes ikke planen av § 6-8 i Forskrift om konsekvensutredning. Tiltakets omfang er ikke omtalt i vedlegg I 
eller II. Ettersom tiltaket fører til endringer i naturområdet vil vi likevel gjøre en særlig utredning av konsekvenser for 
naturmangfoldet. 
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